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Biblioteka yra socialinė institucija; ji visuo‑
met buvo, yra  ir bus sąlygojama bei  lemia‑

ma  visuomeninės  aplinkos,  kurioje 
funkcionuoja.  Tai  –  aksioma. Visuomenė  yra 

bibliotekos kūrėja, visuomenei biblioteka turi tar‑
nauti ir prieš ją būti atsakinga.

Jesse H. Shera

Biržų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklą sudaro 27 bibliotekos:

• Viešoji biblioteka
• Vabalninko miesto filialas
• 25 kaimo filialai

Mūsų  paskirtis  –  žinių,  informacijos,  kultūros  ir  paty‑
rimo kaupimas ir pateikimas vartotojams, sudarant ga‑
limybę visiems nevaržomai tuo naudotis.

https://www.birzai.rvb.lt
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Misija

• Kaupti,  saugoti  ir  skleisti  dokumentuose,  pasaulio  informacijos  tinkluose  ir 
duomenų bazėse užfiksuotas žinias ir informaciją.
• Tokiu būdu prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo, skatinti bendruomenės na‑
rių nuolatinį mokymąsi, žinių atnaujinimą, kultūrinę veiklą ir kūrybiškumą.

Vizija

•Moderni,  patraukli,  saugi,  bendruomenės  poreikius  tenkinanti  informacijos 
sklaidos, laisvalaikio ir kultūros įstaiga.
• Lanksčiai prisitaikanti prie visuomenės pokyčių, pasižyminti aukšta aptarnavimo 
kultūra,  teikiamos  informacijos  įvairove,  modernių  informacijos  technologijų 
naudojimu.

http://kupiskiovb.lt
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Panevėžio apskrities
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės‑Bitės viešoji biblioteka 
–  pagrindinė  didžiausią  universalų  fondą  Lietuvos  Šiaurės  rytų 
regione sukaupusi moderni,  įvairią kultūrinę veiklą plėtojanti 
biblioteka.

Bibliotekos  veikla  grindžiama  bendrosiomis  vertybėmis 
bei  tautos  tradicijomis  ir  siekia  tenkinti  visų  asmenų 
mokslo,  kultūros,  verslo,  savišvietos,  saviugdos  ir 
kitokius  poreikius  nepaisant  asmens  tautybės,  politinių  pažiūrų,  amžiaus,  tikybos, 
profesijos ar kitų skirtybių.

Bibliotekos  misija  ‑  ugdyti  kultūrines  žmogaus  kompetencijas  ir 
kūrybingumą visą gyvenimą. 

PAVB pagrindinės veiklos kryptys:

• formuoja  universalaus  profilio  spaudinių  ir  kitų  dokumentų  fondą, 
atsižvelgdama  į  Panevėžio  regiono  (Panevėžio  ir  Utenos  apskričių)  ūkio  ir 
kultūros plėtros kryptis bei gyventojų reikmes;
• kaupia  ir  saugo  spaudinius  ir  kitus  dokumentus,  susijusius  su  Panevėžio 
regionu;
• aptarnauja vartotojus, tenkina jų skaitymo ir informacijos poreikius;
• plėtoja  įvairią  kultūrinę  veiklą:  rengia  konferencijas,  susitikimus,  literatūros 
vakarus, dailės, knygų parodas;
• koordinuoja  Panevėžio  ir  Utenos  apskričių  viešųjų  bibliotekų  metodinį, 
bibliografinį  ir  informacinį  bei  kraštotyros  darbą;  atlieka  regiono 
tarpbibliotekinio abonemento (TBA) funkcijas;
• vykdo  bibliotekininkystės,  bibliografijos,  informacijos  ir  knygotyros  plėtojimo 
programas bei mokslinius tyrimus Panevėžio regione;
• yra Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) dalyvė;
• yra  Lietuvos  mokslinių  bibliotekų  asociacijos  (LMBA)  ir  Apskričių  viešųjų 
bibliotekų asociacijos (AVBA) narė.

PAVB suteikia galimybę naudotis knygomis, periodiniais ir informaciniais leidiniais, 
vaizdo ir garso dokumentais, duomenų bazėmis, rankraščiais, kompaktiniais diskais, 
tradiciniais  ir  kompiuteriniais  katalogais,  internetu.  Lankytojai  aptarnaujami 
abonementuose (knygos skolinamos į namus) ir skaityklose.

http://pavb.lt
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Panevėžio miesto savivaldybės 
viešoji biblioteka

VIZIJA

Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka – naujoviška, moderni, aplin kai pa‑
lanki,  orientuota  į  vartotoją  institucija,  lanksčiai  prisitaikanti  prie  besikeičiančių 
gyvenimo sąlygų socialinėje bendruomenės struktūroje.

MISIJA

Teikti nemokamą prieigą prie mokslo ir meno kūrinių įvairovės bei naujų informaci‑
nių  technologijų,  lavinti bendruomenę,  atveriant  jos nariams žinių,  informacijos  ir 
kultūros pasaulį, būti patrauklia, patogia vieta darbui, saviraiškai  ir poilsiui bei visą 
gyvenimą tobulėti skatinančia bendruomeniška įstaiga.

http://www.panbiblioteka.lt
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Panevėžio rajono biblioteka įkurta 1951 
metais. 1974 metais biblioteka reorgani‑
zuota į Rajono centrinę biblioteką su 46 
filialais rajone. 1995 metais priėmus bi‑
bliotekų  įstatymą,  pavadinimas  pakeis‑
tas  ‑ dabar ji vadinasi Panevėžio rajono 
savivaldybės viešoji biblioteka.

1978  metais,  tuo‑
metinio  Panevėžio 
rajono  vykdomojo 
komiteto  užsaky‑
mu,  baigtas  statyti 
pastatas  Centrinei 
bibliotekai  (Beržų 
g.  50,  Panevėžys), 
kuriame  ji  yra  ir 
dabar.  Bibliotekai 
nuo 1992 metų va‑
dovauja Rūta Bagdonienė.

Panevėžio  rajono  savivaldybės  viešoji 
biblioteka  yra  rajono kultūros,  švietimo 
ir  informacijos  įstaiga,  savo  fonduose 
sukaupusi daugiau kaip 270 tūkst. spau‑
dinių,  per  metus  aptarnaujanti  daugiau 
kaip 166 tūkst. lankytojų. Biblioteka rū‑
pinasi bibliotekų ir muziejų veikla rajo‑
ne, jų modernizavimu.

Biblioteka turi gerai išvystytą bibliotekų 
tinklą, rajone veikia viešoji biblioteka ir 
35  kaimo  bibliotekos.  Bibliotekos  veik‑
los: knygų ir kitų leidinių fondo forma‑
vimas,  atsižvelgiant  į  Panevėžio  krašto 
istorines  tradicijas,  ekonominę  ir kultū‑
rinę  plėtrą,  gyventojų  poreikius,  infor‑
macinių  ir  kultūrinių  paslaugų  rajono 
gyventojams teikimas, savivaldybės teri‑

torijoje  veikiančių  bibliotekų  konsulta‑
vimas.

Bibliotekose rajono gyventojai gali nau‑
dotis knygomis, periodiniais ir informa‑
ciniais  leidiniais,  vaizdo  ir  garso 
dokumentais,  kompiuteriais  ir  nemoka‑
mu internetu. Biblioteka organizuoja ra‑

jono  gyventojų 
kultūrinių  ir  infor‑
macinių  poreikių 
tenkinimą,  akty‑
viai  bendradar‑
biauja  su  rajono 
įstaigomis  ir  vietos 
nevyriausybinėmis 
organizacijomis. 
Bibliotekininkai 
aktyviai  įsijungia  į 

rajono  bendruomenių  veiklą,  pilietines 
akcijas, rengia naujų knygų pristatymus, 
meno,  tautodailės,  vaikų darbelių, kny‑
gų  parodas  ir  jų  pristatymus,  susitiki‑
mus  su  rašytojais,  žinomais  žmonėmis, 
organizuoja gyventojų šviečiamąją veik‑
lą:  rengia  nemokamus  kompiuterinio  ir 
informacinio raštingumo kursus, eduka‑
cinius  užsiėmimus,  vaikų  dienos 
stovyklas.

Įgyvendindami  projektą  „Bibliotekos 
pažangai", rajono gyventojai gali naudo‑
tis visose 36 rajono bibliotekose nemo‑
kamu internetu. 2000 metais bibliotekai 
įsijungus į Lietuvos  integralios bibliote‑
kų  sistemos  (LIBIS)  kūrimą,  rajono 
gyventojai gali naudotis elektroniniu bi‑
bliotekos katalogu: atlikti  spaudinių pa‑
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iešką, užsisakyti  arba  rezervuoti norimą 
leidinį.

Bibliotekai  pri‑
klauso 3 rajone 
veikiantys  mu‑
ziejai: J. Tumo‑
Vaižganto  ir 
Knygnešių, Us ‑
tro nės  kaime, 
G.  Petkevičai ‑
tės‑Bitės litera‑
tūrinis  mu zie ‑
jus  Puziniškyje 
ir Mato Grigo‑
nio  literatūrinė 
ekspozicija Kol ‑
dingo  g.  12,  Panevėžys.  Siekdama  iš‑
plėsti  savo  paslaugų  spektrą,  biblioteka 
nuolat  rengia  įvairius  projektus  bei 
juose dalyvauja.

Savo  vartotojams  siūlome  mokytis,  gi‑
linti savo profesines žinias, plėsti akiratį 

ir  prasmingai 
praleisti  lais‑
valaikį.

http://www.panrbiblioteka.lt
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http://www.psvb.lt

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka yra kultūros, švietimo 
ir  informacijos  įstaiga,  šiandien  savo  fonduose  turinti  per  92 
tūkstančius  spaudinių,  kuriais  naudojasi  daugiau  kaip  2800 
nuolatinių skaitytojų. Per metus joje apsilanko apie 55 tūkstančiai 
pasvaliečių, svečių iš kitų rajonų ir užsienio.

Svarbiausia bibliotekos veikla:

• Formuoja  universalų  dokumentų  fondą,  atsižvelgiant  į 
Pasvalio krašto  istorines  tradicijas, ekonominę  ir kultūrinę plėtrą, demografinę 
situaciją, gyventojų reikmes.
• Kaupia kraštotyros spaudinių fondą, kraštiečių rankraštinį fondą.
• Rengia  ir  leidžia Pasvalio krašto žmonėms skirtus bibliografinius darbus, kitus 
leidinius.
• Organizuoja Pasvalio rajono gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą.
• Teikia  metodinę  pagalbą  visoms  savivaldybės  teritorijoje  esančioms  bi blio te ‑
koms.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

Bibliotekoje  galima naudotis  knygomis, 
periodiniais  ir  informaciniais  leidiniais, 
vaizdo  ir  garso  dokumen tais,  rankraš‑
čiais,  kompaktiniais  diskais,  internetu. 
Lankytojai  aptar nau jami  viešojoje  bib‑
liotekoje  Pasva lyje,  Joniškėlio  miesto 

bibliotekoje,  31  kaimo  bibliotekoje. 
Kaimų,  kuriuose  nėra  stacionarios  bib‑
liotekos,  gyven tojus  aptarnauja  mobili 
biblioteka.
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Rokiškio rajono savivaldybės
Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Iš istorijos

• 1923 m. vasario 15 d. knygų mylėtojo J.Meilaus iniciatyva buvo pradėtas knygų 
rinkimas iš visuomenės ir, valstybei remiant, buvo įsteigtas Kauno Valstybinio 
Centralinio Knygyno Rokiškio skyrius, kuris atliko bibliotekos funkcijas. Pradi‑
nį fondą sudarė visuomenės paaukotos knygos, o dalis buvo gauta iš apskrities 
savivaldybės. Biblioteka veikė Mainelio name (Nepriklausomybės a. Nr.3), vė‑
liau persikėlė į apskrities savivaldybės patalpas (Vytauto g. Nr.28).
• 1935‑1940 m. biblioteka veikė gydytojo Trifakino name (Nepriklausomybės a.
16).
• 1944 m. rugsėjo 1 d., praėjus frontui, biblioteka vėl pradėjo savo darbą.
• 1950 m. biblioteka pavadinta Rajonine.
• 1951 m. kovo 30 d. biblioteka perkeliama į buvusius grafo Pšezdzeckio rūmus.
• 1976 m. centralizavus bibliotekų darbą, Rajoninė biblioteka pavadinta Centrine 
su 56 filialais rajone. Tais pačiais metais biblioteka perkeliama į naujas patalpas 
Nepriklausomybės a.16, o vaikų literatūros skyrius ‑ į Nepriklausomybės a.3.
• 1992 m. Vaikų literatūros skyrius perkeliamas į naujas patalpas ‑ Šatrijos 5.
• 1995 m. liepos 28 d. prie Vaikų literatūros skyriaus įkuriamas lėlių teatras „Pa‑
daužiukai“.
• 2001 m. pradėta diegti Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema.
• 2002 m. sausio 30d. prie Bibliografijos informacijos ir kraštotyros skyriaus ati‑
daroma Interneto skaitykla.
• 2002 m.  liepos  2d.  atidaryta Europos Sąjungos  informacijos  ir  užsienio  kalbų 
skaitykla.
• 2002 m. lapkričio 8d. Vaikų literatūros skyrius perkeltas į naujas patalpas Taikos 
19 ir čia atidarytas viešasis interneto centras „Langas į ateitį“.
• 2003 m. sausio 1 d. įdiegta LIBIS analizinės bibliografijos posistemė.
• 2003 m. atidaryti viešieji interneto centrai „Langas į ateitį“ viešojoje biblioteko‑
je, Obelių, Pandėlio filialuose.
• 2004 m. vasario 16 d. viešojoje bibliotekoje atidarytas Juozo ir Alfonso Keliuo‑
čių palikimo studijų centras.
• 2004 m. birželio mėn. įdiegta LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė.
• 2005 m. atidaryti viešieji interneto prieigos centrai Salų, Panemunėlio gel. sto‑
ties, Kriaunų, Kazliškio, Žiobiškio, Jūžintų filialuose.
• 2006 m. Vaikų literatūros skyrius reorganizuojamas į Vaikų ir jaunimo literatū‑
ros skyrių su ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykla.
• 2006 m. Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka priskiriama II bibliote‑
kų grupei.



10 / 20

• 2006 m. atgaivinta Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ leidyba.
• 2006 m. gegužės mėn., minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, bib‑
lioteka  tapo  respublikinio knygos  įprasminimo konkurso „Biblioteka: darbai  ir 
žmonės“ nugalėtoja viešųjų bibliotekų tarpe už išleistus leidinius.
• 2007 m.  rugsėjo mėn. bibliotekai  suteikiamas  Juozo 
Keliuočio vardas.
• 2007 m. įsteigta Juozo Keliuočio literatūrinė premija.
• 2007 m. birželio 22 d. bibliotekoje įsteigta Lietuvos 
Teisingumo ministerijos Teisinės  informacijos  pri‑
eigos vieta.
• 2007 m.  Lietuvos  Respublikos  Kultūros  rėmimo 
fondo  lėšomis  įrengta  kraštiečių Rankraščių  eks‑
pozicija.
• 2008 m.  tęsiant bibliotekų  tinklo kompiuterizavi‑
mo, modernizavimo ir prieigos prie interneto rajono 
bibliotekose  gerinimo  programą,  7  filialuose  (Alek‑
sandravėlės,  Čedasų,  Juodupės,  Kamajų,  Lukštų, 
Onuškio, Suvainiškio) atidaryti nauji Viešieji interne‑
to prieigos taškai (VIPT 2).
• 2009 m. rajono bibliotekose pradėtas įgyvendinti projektas „Bibliotekos pažan‑
gai“. Kompiuterizuoti 29 viešosios bibliotekos filialai.
• 2009 m. viešoji biblioteka kaip partnerė dalyvavo tarptautiniame projekte „Me‑
nų fabrikas“ Lenkijoje.
• 2009 m. rajono viešosios bibliotekos komanda tapo pirmojo Aukštaitijos biblio‑
tekininkų sporto sąskrydžio (Anykščiuose) nugalėtoja.
• 2009 m. respublikinio konkurso „Biblioteka: darbai ir žmonės“ laureato diplo‑
mas už leidinius krašto istorijai ir lietuviškos knygos keliui.
• 2010 m. tęsiant projektą „Bibliotekos pažangai“, 6 filialuose (Antanašės, Gediš‑
kių, Kalvių, Konstantinavos, Skemų, Verksnionių) įsteigti viešieji interneto pri‑
eigos taškai.
• 2010 m. rajono Taryba patvirtino „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuo‑
čio viešosios bibliotekos fondų atnaujinimo programą 2011‑2015 metams“.
• 2010 m. įgyvendinus ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Interakty‑
vių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti 
viešosiose bibliotekose plėtra“, lankytojų patogumui įdiegta Dokumentų grąži‑
nimo įranga.
• 2011 m.  sėkmingai  įgyvendintas projektas „Bibliotekos pažangai“: prieigą prie 
interneto turi visos rajono bibliotekos, įsteigti 5 nauji viešosios interneto priei‑
gos taškai kaimo bibliotekų mikrorajonuose.
• 2011 m. į naujas renovuotas patalpas perkeltos 3 kaimo bibliotekos.
• 2012 m. padidėjo gyventojų aptarnavimo procentas rajono bibliotekose.
• 2012  m.  viešoji  biblioteka  tapo  dviejų  respublikinių  nominacijų  „Mokslin‑
giausia biblioteka“ ir „Už sėkmingą atstovavimą“ nugalėtoja.
• 2013 m. priimtas rajono tarybos sprendimas dėl viešosios bibliotekos renovaci‑
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jos ir priestato statybos.
• 2013 m. Į naujas patalpas perkeltas Antanašės filialas.
• 2013 m. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Antanašės filiale, kur paskel‑
bė „Knygų Kalėdų“ akcijos pradžią.
• 2014 m. viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė išrinkta į LBD tary‑
bą.
• 2014 m. LR Seimo pirmininkė , kraštietė Loreta Graužinienė tapo Rokiškio J. 
Keliuočio viešosios bibliotekos globėja.
• 2014 m. viešoji biblioteka kartu su filialais pagal nacionalinės M. Mažvydo bib‑
liotekos BIX tyrimą už 2013 m. veiklą surinko 4 auksines žvaigždes.

• 2015 m. viešosios bibliotekos investicinis projektas „Rokiškio rajono VB pastato 
ir  kiemo  rekonstravimas  bei modernizavimas  ir  priestato  statyba“  patvirtintas 
valstybės investicijų programoje.
• 2015 m. Kriaunų filialas tapo respublikinės nominacijos „Kūrybiškiausia biblio‑
teka“ filialų kategorijoje, nugalėtoju.
• 2016 m. viešoji biblioteka tapo respublikinės nominacijos „Lietuviškiausia bib‑
lioteka“ nugalėtoja.
• 2016 m. sukako 10 metų, kai leidžiamas Rokiškio krašto kultūros žurnalas „Prie 
Nemunėlio“.
• 2016 m. viešoji biblioteka pradėjo teikti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas.

https://www.rokiskis.rvb.lt
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Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
1931 m.  įsteigtam Centrinio  valstybinio  knygyno Utenos  skyriui  pavesta  atlikti  ir 
viešosios bibliotekos funkcijas.  Nuo 1940 m. biblioteka tampa Utenos apskrities, o 
nuo 1950 m.‑ rajonine biblioteka. 1994 m. gruodžio mėnesį Utenos centrinei bib‑
liotekai suteiktas Antano ir Motiejaus Miškinių vardas.

Šiuo metu biblioteka ‑ kultūros,  švietimo  ir  informacijos centras,  teikiantis gy ven ‑
tojams visų rūšių žinias ir informaciją, leidžiantis jiems naudotis ne tik spau‑

dinių  fondais,  bet  ir  šiuolaikinėmis  informacijos  bei  komunikacijos 
technologijomis, pasauliniais informacijos šaltiniais. Modernizuojant bi ‑
blio tekos veiklą paruošti ir įgyvendinti projektai, kuriuos parėmė Atvi‑
ros Lietuvos Fondas ir Atviros Visuomenės Instituto Regioninė Bib lio ‑

te kų Programa, Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje.

2002 metais  už  aktyvią  veiklą  siekiant  tapti moderniu bendruomenės  informacijos 
centru biblioteka pripažinta modeline Rytų ir Vidurio Europos šalims. 

2004  metų  pabaigoje  pradėta  bibliotekos  priestato  statyba.  2008  metais  kovo  27 
dieną atidaryta  rekonstruota Utenos A.  ir M. Miškinių viešoji biblioteka. Seno pa‑
stato  rekonstrukcija  ir  naujo  priestato  statyba  užtruko  beveik  3,5  metų.  Projekto 
autoriai  ‑ UAB „Vilniaus Archija“(vadovė Virginija Bakšienė,  architektai Donaldas 
Trainauskas  ir  Darius  Baliukevičius).  Šis  darbas  parodoje  „Lietuvos  architektūra 
2005 – 2007“ buvo apdovanotas, kaip geriausiai realizuotas projektas. Projektas, ku‑
rio sąmatinė jo ver‑
tė  ‑  beveik  9 
milijonai  litų,  fina‑
nsuotas  Vals ty bės 
investicijų  prog‑
ramos  ir Utenos  ra‑
jono  savivaldybės 
lėšomis.

http://www.uvb.lt



13 / 20

Biblioteka atlieka ypatingą vaidmenį Anykščių miesto kultūros gyvenime, nes  sieja 
turtingą   knygos meno  tradiciją  su naujomis  informacijų  technologijų  teikiamomis 
galimybėmis kaupti, saugoti ir skleisti informaciją ne tik apie savo krašto, bet ir visos 
šalies kultūrą.

Čia rengiamos literatūros parodos, tautodailės  ir meno parodų pristatymai, susitiki‑
mai su rašytojais, politikais, įdomiais žmonėmis. Organizuojamos ekskursijos po bib‑
lioteką.

Viešoji biblioteka kviečia naudotis įvairiomis informacijos laikmenomis nuo rankraš‑
čių iki kompiuterinių duomenų bazių. Spaudinius bibliotekos lankytojams komplek‑
tuoja  Dokumentų  komplektavimo  skyrius.  Lanky to jų  paslaugoms:  Skaitytojų 
aptarnavimo skyriaus abonementas, bendroji, muzikos, meno ir interneto skaityklos, 
Vaikų literatūros, Kraštotyros ir leidybos skyriai.

Anykščių rajono savivaldybės
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Anykščių rajono savivaldybės
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių

viešoji biblioteka

http://www.anyksciuvb.lt
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Biblioteka įkurta 1941 metais. Tuo metu ji vadinosi „Švenčionių apskrities Ignalinos 
valsčiaus  biblioteka“  (Liaudies  g.).  1950  metais  Ignalinai  tapus  rajono  centru, 
biblioteka  buvo  pertvarkyta  į  Ignalinos  rajoninę  biblioteką  (Laisvės  g.  40).  1952 
metais  įkurta  vaikų  rajoninė  biblioteka.  (Laisvės  g.  45)  1960‑1963  m.  keičiantis 
rajono  teritorijos  riboms,  prie  Ignalinos  rajono  buvo  prijungta  dalis  Dūkšto  ir 
Švenčionių rajonų teritorijų. Šiose teritorijose buvusios bibliotekos perėjo Ignalinos 
rajoninės bibliotekos priklausomybėn.

1972 m. visi tuometiniai rajono ūkiai jau turėjo bibliotekas. 1975 m. buvo užbaigtas 
bibliotekų steigimo planas,  rajone buvo 50 bibliotekų. 1977 m.  rajoninė biblioteka 
reorganizuota  į  centrinę  rajono  biblioteką  su  centralizuotu  bibliotekų  valdymu, 
bendru  spaudinių  fondu,  naujai  įkurtais  skyriais  ir  37  filialais.(  Laisvės  g.)  Vaikų 
rajoninė  biblioteka  1977  metais  reorganizuota  į  centrinės  bibliotekos  vaikų 
literatūros skyrių. 1984 m. Biblioteka persikėlė į erdvesnes patalpas M. Melnikaitės 
gatvę 20/1( dabar Atgimimo g. 20/1).

1995  m.  priėmus  Lietuvos  Respublikos  bibliotekų  įstatymą,  buvo  pakeistas 
bibliotekos  pavadinimas.  Ji  tapo  Ignalinos  rajono  savivaldybės  viešąja  biblioteka, 
įgijo juridinio asmens teises.

2006 metais buvo pradėti viešosios bibliotekos pastato renovacijos darbai. 2008 metų 
rudenį  darbai  buvo  baigti  ir  spalio  8  dieną  biblioteka  pradėjo  darbą  renovuotame 
pastate.

Bibliotekos veikloje daug permainų atnešė projektas „Bibliotekos pažangai“ 2008 ‑ 
2011  m.,  kurį  įgyvendino  Lietuvos  nacionalinė  Martyno  Mažvydo  biblioteka, 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Bilo ir Melindos Geitsų fondas aprūpinęs 
kompiuterine  technika  ir  suteikęs  galimybę  Ignalinos  viešojoje  bibliotekoje  bei 
kaimo filialuose įdiegti nemokamą interneto prieigą.

Šiuo metu Ignalinos viešosios bibliotekos sistemoje yra 1 miesto, 19 kaimo filialų, 5 
bibliotekinio aptarnavimo punktai.
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Viešojoje  bibliotekoje  ir  20  filialų  sukaupta  beveik  180  tūkstančių  knygų  ir  kitų 
dokumentų. Bibliotekų fondais naudojasi 5 tūkst. vartotojų (32 % rajono gyventojų). 
Prenumeruojame 101 pavadinimų periodinius leidinius. 

Bibliotekos direktoriai

Pakalkaitė V. 1943 – 1944 m.

Milašiūtė Antanina 1944 – 1949 m.

Žuravliova Vera 1949 – 1950 m.

Barsukova Elena 1950 – 1951 m.

Bielinienė Genė 1951 – 1956 m.

Pundytė Laima 1956 – 1962 m.

Grainytė (Radžiūnienė) Laima 1962 – 1965 m.

Talijūnienė Lionė 1965 – 1966 m.

Kupetytė Dalia 1966 – 1967 m.

Taluntytė Ona 1968 – 1975 m.

Kolėnienė Stasė 1975 – 1978 m.

Zurlys Petras 1978 – 1980 m.

Pakalnienė Leonora 1980 – 2007 m.

Aleknienė Loreta 2007 m. ‑ 

http://www.ignalinosvb.lt
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Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Bibliotekos istorija

1937 metais kovo 15 dieną įsteigta Molėtuose trečios eilės viešoji valstybinė biblio‑
teka. Biblioteka keletą kartų dėl įvairių priežasčių (2 kartus kilus gaisrui) keitė patal‑
pas.

Susikūrus Molėtų rajonui ir plečiantis bibliotekų tinklui kaime biblioteka tapo meto‑
diniu centru, t. y. rajonine biblioteka. 1953 metais įkurta vaikų biblioteka.

1973 metais buvo pastatyti nauji kultūros namai, kur įsikūrė (yra ir dabar) rajoninė 
biblioteka.

1976 metais  rajoninės  bibliotekos  bazėje  įsteigta  centrinė  biblioteka  ir  42  kaimo 
filialai.

1992 metais vyko rajono bibliotekų reorganizacija. Panaikinta rajono centrinė bib‑
lioteka. Įkurta Molėtų miesto biblioteka. Įsteigtas naujas valdymo padalinys‑ rajono 
bibliotekų tarnyba. Kaimo bibliotekos sujungtos su mokyklų bibliotekomis.

1996 metais vėl vyko reorganizacija – įkurta Molėtų rajono savivaldybės viešoji bi‑
blioteka. Šiuo metu viešoji biblioteka yra moderni ir atvira kiekvienam bendruome‑
nės nariui, teikianti informacines ir mokymosi visą gyvenimą paslaugas, atsižvelgiant 
į var to to jų poreikius.

2001 m.  buvo  įkurtas mo der nus VB  informacijos  sky rius,  įdiegtos  naujos  tech no‑
logijos, iš plės tos vartoto‑
jams  teikiamos  pas lau ‑
gos:  organizuota  pri eiga 
prie  interneto,  pa ieška 
duomenų  bazėse,  doku‑
mentų  spausdinimas, 
ko pi ja vi mas ir kt.

Molėtų  rajono  savival‑
dybės  viešoji  biblioteka 
tu ri  24  kaimo filialus.  6 
filialai sujungti su ben d‑
ro jo  lavinimo mokyklų bibliotekomis. Sistemoje dirba 39 specialistai,  iš  jų ‑ 19 su 
aukštuoju išsilavinimu.
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Savivaldybės viešosios (VB) ir kaimo bibliotekų paslaugomis 2016 m. naudojosi:
• skaitytojų – 5367;
• lankytojų – 140783;
• iš jų VB lankytojai – 35236;
• išduota literatūros – 166896;
• iš jų VB – 40857;
• fonduose sukaupta 154534 fiz. vnt. dokumentų;
• iš jų VB – 40208 fiz. vnt., 30128 pavadinimais.

https://www.moletai.rvb.lt

Apsilankykite:

Inturkės g. 4, Molėtai

Telefonas: 8 383 51 694

Dirbame

I–V 08.00–18.00, VI 09.00–17.00,

VII nedirbame
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Visagino viešoji biblioteka

Biblioteka  įsikūrė 1979 metais balandžio 1 dieną 4‑ių kambarių bute Parko g. 17. 
Tuo metu ji vadinosi  Ignalinos rajono centrinės bibliotekos Sniečkaus filialu. 1982 
m.  rugsėjo mėn.  biblioteka  persikėlė  į  naujas  patalpas Olimpiados  al.  14/3  (dabar 
Sedulinos al. 14/3). Sparčiai augant gyvenvietei, vienos bibliotekos ėmė darytis ma‑
ža. II mikrorajone 1988 m. ėmė kilti naujas bibliotekos pastatas. 1990 m. balandžio 
17 d. ši biblioteka pradėjo aptarnauti pirmuosius skaitytojus.

1994 m. rudenį gyvenvietei buvo suteiktas miesto statusas, pradėta formuoti savival‑
dybės  struktūra.  1996  m.  biblioteka  tampa  Visagino  savivaldybės  administracijos 
Švietimo ir kultūros skyriaus struktūriniu padaliniu. Nuo 1996 iki 2004 m. bibliote‑
kai vadovavo direktorė Olga Kutkova.

2005 m. rugsėjo 1 d. buvo nutraukta Visagino savivaldybės administracijos Švietimo 
ir  kultūros  skyriaus  struktūrinio  padalinio 
Visagino  viešosios  bibliotekos  veikla  ir 
įsteigta  Visagino  savivaldybės  biudžetinė 
įstaiga  Visagino  viešoji  biblioteka,  kuriai 
vadovauja direktorė Dalia Sargūnienė.

Šiuo  metu  Visagino  viešosios  bibliotekos 
tinklą  sudaro  viešoji  biblioteka  (Taikos  pr. 
52) ir 1 miesto filialas (Sedulinos 14/3).

Viešojoje bibliotekoje ir filiale sukaupta 127,8 tūkstančiai knygų ir kitų dokumentų. 
Bibliotekų fondais naudojasi 2,5 tūkst. vartotojų, kurių kiekvienas bibliotekoje apsi‑
lankė vidutiniškai 15 kartų per metus ir perskaitė po 32 dokumentus. Prenumeruo‑
jame 108 pavadinimų periodinius leidinius, iš jų 24 pavadinimų laikraščius.

http://biblioteka.visaginas.lt
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Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Bibliotekos vizija

•Moderni, saugi, kūrybiška, draugiška viešoji biblioteka – informacinėmis, kul‑
tūros,  švietimo  paslaugomis  patraukli  gyventojams,  užtikrinanti  prieigą  ne  tik 
prie  turimų  šaltinių,  bet  ir  prie  nacionalinių  ir  pasaulio  informacijos  tinklų, 
duomenų bazių.
• Lanksčiai  prisitaikanti  prie visuomenės pokyčių  ir  reikmių, pasižyminti  aukšta 
aptarnavimo  kultūra,  teikiamos  informacijos  įvairove,  modernių  informacijos 
technologijų naudojimu.
• Bendradarbiaujanti  su  švietimo,  kultūros  ir  kitomis  įstaigomis  ir  organizacijo‑
mis.
• Viso gyvenimo mokymosi,  informacinio  raštingumo, kūrybinio potencialo ug‑
dymo centras.

Bibliotekos misija

• Aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime.
• Sudaryti palankias  sąlygas bibliotekos vartotojų  informacinių poreikių  tenkini‑
mui, naudojantis moderniomis komunikacinėmis informacinėmis technologijo‑
mis,  sudarant  galimybę  naudotis  informacijos  tinklais  ir  duomenų  bazėmis. 
Padėti tobulinti informacijos ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
• Skirti didelį dėmesį vaikų ir jaunimo skaitymo įgūdžių stiprinimui, vaizduotės 
lavinimui. Sudaryti galimybes ugdyti individo kūrybingumą.
• Kaupti,  saugoti  ir  atskleisti  spaudos  bei  rašto  paveldą,  plėsti  kultūros  paveldo, 
meno suvokimo, mokslo pasiekimų ir naujovių pažinimo akiratį.
• Gerinti  sąlygas bibliotekos vartotojams  švietimo  ir viso gyvenimo poreikių  te‑
nkinimui.
• Sudaryti patrauklias sąlygas rekreacinės veiklos plėtotei.

http://www.zarasubiblioteka.lt
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2010 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV‑372 
„Dėl apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijų“ nustatytos naujos apskričių bib‑
liotekų veiklos teritorijos.  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės‑Bitės viešo‑
sios bibliotekos veiklos teritoriją sudaro Panevėžio ir Utenos apskritys.

Apie Panevėžio apskritį
Panevėžio apskritis – vienas seniausių Lietuvos administracinių vienetų, 
žinoma nuo Lietuvos  valstybės  kūrimosi  laikų.  1254 metų  istoriniuose 

šaltiniuose ji paminėta kaip Upy‑
tės žemė.

• Sudaro: Panevėžio miesto, Bir‑
žų,  Kupiškio,  Panevėžio,  Pa‑
svalio,  Rokiškio  rajonų 
savival dy bės. 
• Gyventojų  skaičius:  295  tūkst. 
(5 vieta Lietuvoje) 
• Plotas: 7881 kv. m (4 vieta)

Apie Utenos apskritį
1919  metais  kuriantis  apskritims  nepriklausomoje  Lietuvoje,  buvo 
įsteigta ir Utenos apskritis. Ši apskritis ‑ aukštumų ir kalvų, tankių miš‑
kų ir vaizdingų ežerų kraštas, eže‑
ringiausia  Lietuvos  sritis.  Regione 
‑ 1002 ežerai.

• Sudaro:  Anykščių,  Ignalinos, 
Molėtų, Utenos ir Zarasų rajonų 
bei  Visagino  miesto  savivaldy‑
bės.
• Gyventojų skaičius: 172,5 tūkst. 
(8 vieta Lietuvoje)
• Plotas: 7201 kv. m (5 vieta)




